دو فصلنامه علمی رجشمار دوره اول  /شماره یک )5-22(1399 /

DOI: 10.22077/RAJSHOMAR.2020.3379.1015

مقاله پژوهشی

مطالعه ارتباط معنادارنقوش با شکل پا (آناتومی) مطالعه موردی :جورابهای سنتی و
دستباف استان گیالن
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چکیده

جوراببافی يکي از محصوالت دستبافی صنايعدستي در بسیاری از نقاط ایران دارای پراکندگي جغرافياي است .این هنر بومی در

استان گیالن ،از پیشینهی تاریخی برخوردار است .نحوهی اين بافت ،بسيار ساده بوده و به دستگاه خاصي نياز ندارد .بافت جورابهای
پشمین از قدیمیترین دستبافتهها و هنرهای سنتی استانهای مرکزی ،شمال ،غرب و شرق ایران به شمار میرود و تقریباً در تمامی
مناطق بافته میشود .فرض براین است که با دیدگاه هنرهای تجسمی و طراحی لباس بتوانیم بین مفاهیم فرم ،نقوش و آناتومی در

جوراب بافی سنتی رابطهی معناداری بیابیم .تحلیل نقوش جورابها بر اساس فرم و مکان بافت مطابق آناتومی پا مد نظر این مطالعات
میباشد .پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سؤاالت است که :ویژگیهای این هنر صنعت بومی چیست؟ نقوش جوراب سنتی

چه رابطهی معناداری با آناتومی پا دارد؟ روش این پژوهش توصیفی  -تحلیلی ،با استفاده از دادههای اسنادی و کتابخانهای انجام شده
است .نتایج حاصل نشان میدهد تنوع بصری در رنگ ،نقشمایهها با مفاهیم زیباییشناسی آمیخته در طراحی کاربردی جورابها
رعایت شده است.

واژگان کلیدی :صنایعدستی ،جوراب دستبافی ،گیالن ،پای پوش ،آناتومی پا.
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Abstract
Socks weaving is one of the handwoven products in many parts of Iran. This traditional
handicraft has the historical background in Gilan Province. The texture of this fabric is very
simple and does not require a special device. Weaving woolen socks is one of the oldest
handicrafts and traditional arts in the central, northern, western and eastern provinces of Iran,
and is woven in almost all regions. It is assumed that with the perspective of the visual arts and
clothing design, we can find a significant relationship between the concepts of form and motifs
and the anatomy of human foot in traditional sock weaving. The analysis of patterns based on
the shape and location of the tissue according to the anatomy of the foot was considered in this
study. The present study seeks to answer the following questions: What are the characteristics
of socks weaving as an indigenous industry? What is the significant relationship between
traditional sock patterns and the anatomy of foot? The method of this descriptive-analytical
research is based on documentary and library data. The findings of this research showed there
are an integration of aesthetic concepts and practical concerns in designing and fabricating in
the sock weaving of Gilani people. Thus, a mix of visual variation in color and motifs with the
functional design of the traditional handwoven socks was observed.
Keywords: Handwoven, sock weaving, Gilan, footwear, foot anatomy.

1. Email: r.ghazali@alzahra.ac.ir
2. Email: s.shabani013@gmail.com

(Date Received: 2020/05/18 - Date Accepted: 2020/07/10)

6

مقدمه:

پیشینهی پژوهش:

پوشاک ،بارزترین سمبل فرهنگی و مهمترین مشخصهی

هانس ای.وولف در کتاب خود به نقل از یک پژوهشگر نساجی

مردم سرزمینهای شمالی ایران به دلیل قرارگرفتن در مسیر

جنبههای یک تمدن کم باشد ،وقتی که به فن بافندگی همراه

قومی -فرهنگی هر منطقه است .از گذشتههای دور پوشاک

تجارت ابریشم و نیز وجود دام در این منطقه اغلب از جنس
ابریشم و پشم بوده است.

جوراببافي يکي از محصوالت دستبافی صنايعدستي است
که در مناطق آذربایجان ،کردستان ،خراسان ،گیالن ،مازندران

و ...از پراکندگي جغرافياي مناسبی به ویژه مناطق کوهستانی
برخوردار بوده است .جوراببافي يکي از رشتههاي بومي
و سنتي ایران است که از ديرباز تاکنون متداول بوده است.

نحوه اين بافت ،بسيار ساده بوده و به دستگاه خاصي نياز
ندارد .بافت جورابهای پشمین از قدیمیترین دستبافتهها و

ایران مینویسد :هرچقدر هم که اطالعات ما درباره سایر
با مهارتی برخورد میکنیم ،میتوانیم استنباط کنیم که جامعه
مورد بحث ،بسیار پر مشغله و سطح زندگی آن بسیار پیشرفته

بوده است و هنگامی که روشهای فنی این صنعت از یک جا،
به جای دیگر منتقل شود ،میتوانیم نتیجه بگیریم که سایر
کارهای فنی و هنری و احتماالً عقاید اقتصادی ،سیاسی و
معنوی نیز در همان جهت سیر کرده است( .وولف)35:1372،
از موارد انجام شده بر روی نقوش جوراب بافی میتوان به

مقاالت زیر اشاره نمود :بررسي نقشمايههاي تزييني در

جوراببافي منطقه آالشت مازندران توسط مهناز شايستهفر

هنرهای سنتی استانهای مرکزی ،شمال ،غرب و شرق ایران
به شمار میرود و تقریباً در تمامی مناطق بافته میشود .از انواع

سنتی ایرانی در ژورنال طراحی ترکیه در سال  2015توسط

کاربرد دارد و جورابهای ساق کوتاه که بیشتر برای زنان از آن

است .همچنین پایاننامه کارشناسی ارشد سکینه شعبانی

آن میتوان به جورابهای ساق بلند ،که بیشتر برای مردان

استفاده میشود ،اشاره کرد.

و معینهالسادات حجازي در  1391و مقاله هنر دست بافتههای
ربابه غزالی به نحوه شکل گیری این دست بافته بومی پرداخته

در سال  1394به بررسی نقشمایههای جوراببافی تالش،

جوراببافي سنتي ایران از سال  1390مهر اصالت خورده و

موسسه غیرانتفاعی مارلیک نوشهر پرداخته شده است .اما

زنده نگهداشتن هنرهای دستی نقشی بارز در حفظ اصالت

و ظرفیتهای دیگر آن توجهی ننمودهاند .بر این اساس مقاله

در فهرست آثار صنايعدستي ميراث فرهنگي قرار گرفته است.

هویت و ارزشهای فرهنگی و پیشینهی هر جامعهای ایفا
میکند .از سوی دیگر چون نیاز به تغییر و تحوالت مناسب با
شرایط جامعه دارد تا از رکود و انزوا در امان باشد .براین باوریم

که احیای این هنر -صنعت ماندگار و پرکاربرد در زیر مجموعه
هنرهای سنتی ،میتواند راهی به سوی گشایش اقتصادی در
مسیر ارائه کاالی ایرانی با پیوست فرهنگی پایدار باشد .پژوهش
حاضر عالوه بر اهداف ذکرشده به پاسخگوئی این سؤال مهم

خواهد پرداخت که نقوش انتزاعی جوراب گیالن با آناتومی پای

انسان چه مطابقتی دارد؟ نوشتار حاضر درجستجوی آن است
تا ضمن بررسی تاریخی ،ویژگیهای منحصر و قابلیتهای بارز

این هنر اصیل ایرانی را برجسته نماید.

تمامی این پژوهشها جنبه بررسی داشته و به تغییر کاربری
فوق حاوی نوآوری است.

تاریخچهی جوراببافی در استان گیالن:

استفاده از ابریشم مقارن با پیشرفت صنعت نوغان و ریسندگی

در استان گیالن است که به دوران صفوی باز میگردد .بنا به

نوشته رابینو ابریشم مهمترین محصول گیالن پس از برنج

بوده است .در عصر صفوی پرورش کرم ابریشم در ایران
رواجی کامل داشته است .چرا که صفویها خود از یک

طرف صاحب اراضی خاصه زیادی در گیالن بودند و از طرف
دیگر پادشاهان این سلسله خود در تجارت داخلی و خارجی

کشور از جمله ابریشم سهیم بودند (بهپور .)266 :1363،در
فرهنگنامه ایران از عمدهترین تعاریف جوراببافی یاد شده
است که بدین شرح میباشد «پای تابه ایست که از نخهای
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پشمی یا ابریشمی بافند و پاها را بدان میپوشانند» (معین،

در کاوشهای مارلیک نیز در اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول

«جوراب و دستکش دارای ویژگیهای مشخصی در نقوش

تابیده شده به دست آمد که در گزارشهای مقدماتی توسط

متمایز میسازد .وجود دهها نقش خاص سنتی و بومی که

سردوکهای سفالی یافته شده از میان رود و تول تالش در

.)1251 :1371

و رنگ میباشد که این نوع بافتهها را از سایر دستبافتهها
به صورت بینظیری در جورابها و دستکش نقاط بکر و
کوهستانی تبلور یافته است ،بر گذشته باشکوه دستبافها

گواهی میدهد» (پاکزاد« .)46 :1393،جوراببافی نیز یکی
از صنایعدستی ایران است که در بیشتر مناطق عشایری و

ق.م قطعات کوچک به صورت پارچه ،نوار ،قطعات با نخهای

آقای دکتر نگهبان معرفی شده است (توحیدی.)185 :1390 ،

استان گیالن در هزاره اول قبل از میالد گواه فعالیت بافتنیهای

سنتی با مواد اولیه پشم و ابریشم در این منطقه میباشد.

پیشینهی بافندگی با وجود همچنین دوکهای نخریسی که
باعث زایش صنعت بافندگی شد و در حفاریهای انجام شده

روستایی که دارای زمستانهای سرد و طوالنی است انجام
میشود ،بافت جوراب خصوصاً جوراب پشمی به وسیلهی پنج

هزاره دوم و اوایل هزاره اول پس از میالد به دست آمده است

صدر.)107 :1388 ،

در منطقهی غرب و جنوب گیالن است (تصویر.)2

میل بافتنی با نقوش و رنگهای زنده و شاد رواج دارد» (سید

در گذشتههای دور قریب به صد سال پیش در دادن جهیزیه

در تپه مارلیک رودبار آثار پارچهای و بافتنی متعلق به اواخر

(روح فر .)3 :1380،این شواهد گویای هنرهای بومی موجود

به عروس و داماد در هنگام عروسی بسیاری از لوازم مورد

نیاز به ویژه بافتنیهای زوج جوان ،توسط مادران و دختران
فامیل انجام میشد و به یادگار به آنها داده میشد .همراه این
لوازم جای ساعت ،جای آیینه و جای شانه قرار گرفته میشد.
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نمونه اثر ترکیبی از متعلقات بافتنیهای سنتی عروس و داماد

را میتوان در موزه ویکتوربا و آلبرت لندن مشاهده نمود
(تصویر.)1

تصویر -2انواع سردوکهای سفالی و لعابی از حفاریهای باستانشناسی
در تول تالش و مارلیک رودبار(آرشیو موزه رشت)1398،

موقعيت جغرافيايي گيالن :

«استان گيالن ،از استانهاي شمالي كشور بالغ بر  14هزار

كيلومتر مربع مساحت دارد .رشته كوههاي البرز با ارتفاع
متوسط  3000متر همانند ديواري در باختر و جنوب كشيده
شده و اين منطقه جز از راه دره منجيل ،راه شوسه ديگري

بر فالت ايران ندارد .كمترين فاصله كوه از درياي خز ر (در

تصویر -1جوراب پنج میل بافت پشم از ایران با نمونه هایی از جای
مهر و آیینه و کاله ابریشمین موجود در موزه ویکتوریا و آلبرت
لندن()http://collections.vam.ac.uk, 2015

حويق) نزديك به  3كيلومتر و بيشترين فاصله آن از دريا
(امامزاده هاشم) حدود  50كيلومتر است .اين استان از شمال

به درياي خزر و كشور مستقل آذربايجان ،از غرب به استان

تاریخ بافت و تهیه الیاف در ایران به آغاز عصر نوسنگی میرسد

اردبيل ،از جنوب به استان زنجان و قزوين و از شرق به استان

غارهای هوتو و کمربند به عمل آمد و قطعات پارچههای بافته

شهرستانهاي استان عبارتند از :آستارا ،آستانه اشرفيه ،املش،

آن را در  6500ق.م تعیین نمود (توحیدی.)182 :1390،

شفت ،صومعهسرا ،فومن ،الهيجان ،لنگرود و ماسال» (سازمان

در حفاریهایی که در آغاز  1950در نزدیک دریای خزر در

مازندران محدود ميگردد .براساس آخرين تقسيمات كشوري

شده از پشم گوسفند و موی بز به دست آمده و کربن 14تاریخ

بندر انزلي ،تالش ،رشت ،رضوانشهر ،رودبار ،رودسر ،سياهكل،

مدیریت و برنامهریزی استان گیالن .)31 :1384 ،شهرستانهای

جوراب بکار رفته و کام ً
ال ذهنی و نقش ساده شده و تجریدی

غرب گیالن که در مجموع نیمی از شهرستانهای استان

از حیوانات و اشیاء و گیاهان و  ...میباشد و به چهار دسته

هنرهای جوراببافی و هر گونه صنعت مرتبط با پشم و ابریشم

که در ادامه به نمونههایی از آنها اشاره میشود .برخی از

گیالن را در برمیگیرد با توجه به وجود اقوام آذری و تالش در
تبحر خاصی دارند.

جوراببافی تالش :

از نظر انسانشناسی عمر دست بافتههای پشمی به 8000سال

قبل میرسد (مومن صالحی« .)63:1387 ،بافتههای پشمی و

هندسی ،گیاهی ،جانوری ،اشیاء پیرامون تقسیم میشوند

نقشها همچون مرغ ،کِت ،مرءمرء ،هفت و هشت ،تاج خروس
و  ....صرفاً در حاشیه جورابها استفاده میشود که در آن بر
اساس محدوده ساق پا در اندازههای کوچک انجام میشود

(تصاویر.)6-4

موی بز در بیشتر مناطق کوه نشین در بین تالشان و گالشان

تولید میشود»

(http://www.iranicaonline., 2015

 .)orgمیزان اهمیت این هنر از آن روست که در بسیاری از

کشورهای اروپایی از نمونه تولیدات دستی جوراببافی به نام

اختصاصی جوراب کاسپین یاد شده است.

تصویر -4نمونه نقوش حاشیهای برروی جورابهای ساق بلند (آرشیو
شخصی نگارندگان)1396 ،

(http://, 2015

 .)www.knittingdaily.comجوراببافی از جمله هنرهای
بومی و اصیل قوم تالش است که در شهرستانهای تالش،

فومن ،شفت ،صومعه سرا ،رودبار و رضوانشهر از دیر باز تا

تصویر -5نمونه نقوش حاشیهای برکف جورابهای ساق کوتاه و بلند
(آرشیو شخصی نگارندگان)1396 ،

کنون در پیوند با زندگی مردم منجر به تولید انواع نقوش
گردیده است (رستمی .)113 :1394 ،از ملزومات زندگی

مردمی است که در کوهستانها زندگی میکنند که عالوه بر
داشتن طراحیهای بینظیر و رنگهای متنوع نقوش مختلفی

مانند :آیینه  ،چشم و ابرو ،خرچنگ و  ...جورابها از پشم یا
ابریشم در دو نوع ساقدار و بدون ساق تولید میشوند2015(.

.)http://en.gilanchto.ir,

تصویر -3جوراب ابریشمی گیالن به عنوان تمبر در سال 1372
()http://storiesinstitches.net, 2015

طبقهبندی نقوش جوراببافی:

با توجه به اهمیت زیبایی بصری ،نقوش بیشتر بر روی

تصویر -6عمدهترین نقوش بر روی جورابهای ساق کوتاه و بلند
(آرشیو شخصی نگارندگان)1396 ،

معرفی جورابهای بافتنی با توجه به سن مصرفکننده:

جورابهای ابریشمی و پشمی استان گیالن همچون دیگر
بافتهها در سه نوع مصرفی کودک ،زنانه و مردانه تولید میگردد.

ج
ب
الف
تصویر -7اندازه جورابها در سهگونهی کودکانه ،مردانه و زنانه در
تالش (آرشیو شخصی نگارندگان)1396 ،

اندازه پا در حین فروش به مصرف کننده با اندازه گرفتن تعداد

زنجیرهها در مچ پای جوراب یا همان انتهای جوراب تعیین

9

میگردد« .جوراب ساق بلند به دو شکل ساده و نقشدار اکثرا ً

نمونه محصول کاربردی جدید اشاره میگردد.

بمانند» (پورمروت جو( )44 :1387 ،تصویر.)7

آنها قسمتی از نوک پا و قسمتی از پاشنه و گاه نواری در
ناحیه ساق از یک رنگ معموالً روشن و بقیه قسمتها که

برای مردان بافته میشود ،تا در مقابل سرما و رطوبت محفوظ

آناتومی پا در طراحی پای پوش:

«برخی از جورابها ساده ولی با دو رنگ بافته میشدند ،در

به منزلهی زمینه جوراب بود با فامی دیگر از انواع تیره بافته

اهمیت آناتومی پا در نمونه تولیدات جورابهای محلی استان

میشد .هنرمند ،فرم پیچیده را به فرم ساده تبدیل کرده و

را به سمتی میکشاند که با رعایت تمامی ساختارهای آناتومی

پا هماهنگی الزم را پیدا کرده و تکرار نواری فرمها ساده

که در ناخودآگاه هنرمند وجود داشته است ،محصول تولیدی
پای انسان صورت پذیرفته است .پهنای استخوان روی پا به

هنرمند این امکان را میدهد که در بیشترین فضا ،بیشترین
نقشمایه را اجرا کند.

در عین حال به ارزش نقش افزوده است .فرمها با آناتومی
شده با حالت استوانهای حجم پا از منظر بصری ارتباط

زیباییشناسی مطابق با اصول طراحی لباس برقرار کرده

است» (غزالی.)7 :2015 ،

روانشناسی محیطی یا ارگونومی در سالهای اخیر وسعتی

طول کفپا :فاصله پاشنه پا تا نوک درازترین انگشت پا ،موازی

آن متوجه بررسی صورتهای مختلف محصول شده است.

کف پا که از این اطالعات به منظور طراحی انواع کفشها

به میدان تحقیقات بخشیدهاند که شاخههای متنوعی از
برخی از اهداف این بررسی در جهت ارتقای سطح زندگی

و فعالیتهای بشر و هماهنگتر کردن انسان با سایر امکانات
بالقوهاش و سوق دادن زندگی به زیبایی و همسویی معنای

با محور طول پا شخص ایستاده با توزیع یکسان وزن هر دو

و چکمهها و تعیین فضاهای مناسب با پای افراد استفاده
میگردد (شاکری راد( )142 :1384 ،تصویر.)8

تازهای میدهد تا انسان را در محیطی فیزیکی هدایت کند

10

(شاکری راد.)93 :1384 ،

ریزبخش پای پشتی ،پای میانی و جلوی
پا ممکن است به سه
ِ

پا تقسیم شود :قوزک پاشنه ،پشت پا (میانهی کف پا انگشت
پا) جلوی پا (نمای باالیی استخوانهای پا) توجه به سه قسمت

ریز بخشهای پا در پس طراحی کفش (صفار.)24 :1393 :

تصویر -8آناتومی و آنتروپومتریکی پا (شاکری راد)219 :1384،

قالب اولیه .در فرم دادن به قالب ،طراح با تجربه از شش

اندازهی هادی کمک میگیرد :
 -1دور سینهی پا

1

 -2دور آز پا

2

-3دور قسمت پشتی پا

3

 -4دور پاشنهی بزرگ

4

 -5دور پاشنهی کوچک

5

 -6طول کلی قالب( 6همان.)25 :

تصویر -9آناتومی و استخوان بندی پا (http:// www., 2017
(webmd.com

پهنای کفپا :بیشترین فاصله افقی عرض کف پا ،عمود

باتوجه به اهمیت به روز شدن بسیاری از آثار صنایعدستی و

برمحور طولی ،شخص ایستاده و وزن بدنش روی هر دو کف پا

جوراب و آناتومی پا ،تطابق آن با نحوه تولید جوراببافی به

پوششهای پا مثل انواع چکمهها کفشها و حتی جوراب

حفظ هویت فرهنگی آن از گذشته ،ضرورت بررسی ساختار

به طور یکسان توزیع شده است .که این اطالعات در طراحی

و ...استفاده میشود (شاکریراد( )142 :1384 ،تصویر.)9-8

است و دیگری همچون قلم نقاشی طرح را بر روی جوراب

طراحیهای انجام شده برای پاپوشهای سنتی بر اساس

نقش میاندازد .در مورد جورابهای چند نقش ،جهت اجرای

سینهی پا و از مچ تا زیر زانو بافته شده است ضرورت تولید

وارد میشود .موضوع قابل اهمیت دیگر در تقسیمبندی

نقشمایههای موجود در جورابهای منطقه که بیشتر بر روی

نمونه پاپوشهایی را باعث میگردد تا نقوش بافته شده در
معرض دید قرار بگیرند .گفتنی است جورابهای ساقدار از
قسمتهای مختلفی چون روی جوراب ،کف جوراب ،پاشنه
و ساق تشکیل شده است (قاسمی اندرود.)44:1387 ،

«جورابها بدون به هم دوختن بافته میشوند .نوک پا با تعداد
گره کمتر و به تدریج این تعداد گرهها (متناسب با اندازهی پای
شخص) درپاشنهی پا افزوده میشود» (رستمی)226 :1392،

(تصویر.)10

هرچه بیشتر نقوش انتزاعی رنگبندیهای دیگر نیز به جوراب
موضوعی نقشمایههای جوراب است که با کمک رنگ در

شکلگیری این نقوش به کمک هنرمند آمده است .در جدول
 1انواع تقسیمبندی نقش ،براساس اجرای انتزاعی بر چهار نوع
حیوانی ،گیاهی ،هندسی و نقوش پیرامون ،پرداخته شده است.
هر یک از این نقوش با توجه به ماهیت جانمایی بر روی پا در

سطح و رنگی متفاوت قابل اجرا می باشد (جدول شماره .)1

برخی ازجورابها ساده ولی با دورنگ بافته میشدند .درآنها
قسمتی از نوک پا و قسمتی از پاشنه وگاه نواری در ناحیهی
ساق از یک رنگ معموالً روشن و بقیه قسمتها که به منزلهی

زمینهی جوراب بود ،با فامی دیگر از انواع تیره بافته میشد.
جورابهای پشمی بافت ،اغلب ساده بوده و برای کودکان و
جوانان به ویژه داماد ،از رنگهای قرمز و سورمهای ،قرمز و

تصویر -10دیاگرام جوراببافی و محدودههای تعیین شده نقوش از (A
تا ( )Fنگارندگان)1398،

کاربری طرح و رنگ با شکل آناتومی پا در جوراببافی:

در تلفیق و مطابقت آناتومی پا با جورابهای محلی دستبافت

گیالنی به اهمیت رنگ و طرح پی میبریم .ترکیب جورابها

بیشتر از دو رنگ است که یک رنگ به عنوان رنگ پسزمینه

آبی و صورتی و سفید استفاده میکنند .این رنگها با رنگ

دهندههای طبیعی همچون پوست انار ،پوست پیاز ،روناس و
نیل ایجاد میشوند (خبرگزاری میراث فرهنگی) .هماهنگی
فرم نقوش با آناتومی بدن (پا) هنرمند بافنده ،فرمهاي پيچيده

را به فرمهاي ساده و بيتکلف تبديل کرده و در عين حال به
ارزش نقش افزوده است.

جدول  -1محل قرارگیری نقوش هندسی در جوراب های تالش(شعبانی)78 :1394 ،
رديف

نام گروه

نام نقش

1

هندسی

هفت (اشکمه روده) ،کرد نومو (نقش کردی) ،هشت پر ،قلب

2

نقوش گیاهی

دار َگلَه.
لی و چیچک(غنچه سیب) ،انگور وشه ،مينا گل دو ،سرو (کاج) درخت زندگی ،سیفه پهلهَ ،

3

نقوش جانوری

بازه سینه ،پیونه پر(پروانه) ،مرغ و خروس ،بال به گردن یا دست به گردن ،بز پاچه ،شاخ بزُ ،س ُکله چشم،
گاچم ،پشو ،پشوچنگ ،پلنگی دم،
ُ

4

نقوش اشیاء پیرامون

شرط خاش ،حلوا خاج ،کِت ،مبارک باد ،آوینه پِشت ،مرءمرء ،خورشید ،چادر عشایر ،فاطمه پینجه

فرمها با آناتومی پا هماهنگی الزم را پیدا کرده و تکرار نواری

برقرار کرده است .طرحهای مخصوص رویهی جوراب و گیوه،

ارتباط زیباییشناسی متناسبی مطابق با اصول طراحی لباس

در ساق جوراب از طرح کنگرهدار یا همان «جیک جیکهای»

فرمهای ساده شده باحالت استوانهای حجم پا از منظر بصری

طرح روی جورابهای جوانان و کودکان ،به این صورت است که

11

و در روی پا از طرحهایی انتزاعی شبیه ساده شده نمای خطی

نداشت (احمدی ملکی.)208 :1388 ،

طرح جیکجیکهای مخصوص ساق جوراب است .نقوش بکار

تالش ،نقوش هندسی است اگرچه در دیگر موارد همچون نقوش
گیاهی یا حیوانی نیز انتزاع نقشها به صورت کام ً
ال هندسی بوده

اشياء و عناصر طبيعي در دست بافته به گونهاي موجز و خالصه

به فردی اطالق کرده است ناگزیر در تقسیمبندیها به بخشی

حیوانات مثل بز استفاده میکنند (جدول شماره.)1

رفته در جورابهاي پشمي :نقش بر پايه تحقيقات توصيفي

تحليلي به عمل آمده در نقش مايههاي جوراببافی ،نمود
شده ،نمايانگر ديدگاه خالقانه و تيزبين بافنده است .نقوش
دستبافتهها بر پایهی فرمهای ساده شده و کوچک اندازه از
گیاهان و جانوران واقعی یا خیالی را شامل میشد و تا حد

یکی از مهمترین تقسیمبندیها در ساختار نقوش جورابهای

اما از آنجا که هنرمند برای تک تک نقشمایهها نام و اثر منحصر
مجزا از نقوش هندسی اشاره میگردد .نقوشی چون شطرنجی،

ریشه درخت ،هشت پر ،راه راه از جمله مواردی هستند که
کام ً
ال به صورت تک رنگ و در ردیفهای متوالی در قسمت

زیادی مشابهت و همسانی فرم با نقوش گلیمها و قالیچههای
بافت روستایی را داشت که در آنها معموالً نقشهای به وجود

با آناتومی پا این نقوش در موقعیتی قرار میگیرند که کمترین

میشد و خطوط نقوش منحنی چندان کاربردی در آنها

اصلی ضرورت بسیاری برای سازنده اثر دارد (جدول.)2

آمده از خطهای مستقیم و شکسته و سطوح زاویهدار تشکیل

ساق پا یا بین نقوش و در کف جوراب بافته شدهاند .در تطبیق

دید بصری را دارا میباشند اما حضور آنها در کنار نقشهای

جدول -2محل قرارگیری نقوش هندسی در جورابهای تالش (نگارندگان)1396،
ردیف

12

نام نقش(هندسی)

محل قرارگیری در جوراب

1

شطرنجی

روی پنجه،حاشیه ساق،کف پا

2

اشکمئه روئه

کف پا

3

ریشه درخت

کف پا

4

ُکردنومه

روی پنجه،کف پا

5

هشت پر

ساق پا،روی پنجه

6

راه راه

روی پنجه،ساق پا

7

رودباری

روی جوراب

8

قلب

کف و روی پنجه پا

تصویرنقش

بازنمایی انتزاعی هنرمند بافنده از طبیعت پیرامون:

هرچه سمبل یا رمز سادهتر باشد ،آموزش آن به مردم نیز
ضروریتر میشود (تجویدی .)68 :1372،برداشت و تأثیر از
طبیعت بدان معنی نیست که هنرمند بافنده هرچه برمیدارد،

به کارش میآید ،بلکه از آنچه وجود دارد و یا طرحشان را تهیه

میکند دست چین مینماید .شکلها بر اساس درک و احساس
و هدف ارزش الزم را مییابند .بدین گونه شکل دارای معنی

میشود .این معنی ابتدا برای هنرمند و سپس اثر آفریده شده،

جدول  -3محل قرارگیری نقوش گیاهی در جورابهای تالش(نگارندگان)1396،
ردیف

نام نقش (نقوش گیاهی)

محل قرارگیری در جوراب

1

لی و چیچک

روی پنجه

2

انگوره َوشَ ه

روی پنجه

3

سرو (کاج)

روی پنجه

4

سیفه پهله

روی پنجه ،کف پا

5

دار َگلَه

روی پنجه ،کف پا

6

َک َجه بوته

روی پنجه ،کف پا

7

گندمی

روی جوراب ،کف پا ،حاشیه

8

یک خال مشبخ

روی جوراب

9

خالی پَرگ

کف جوراب

10

کیمیا گل

روی جوراب

تصویر نقش

13

به شکل یک مجموعهی قابل انتقال میگردد و برای بیننده

جورابهای دهههای پیش که در محیطهای شهری و روستایی
تقریباً همهشان پشمی دستبافت و ثمره ذوق و سلیقه زنان

خصوصیات رفتاری اوست .این خصوصیات از طریق روانشناسی،

را شامل میشدند .این جورابها از نظر رنگ با دو نوع پشم (از

نیز دارای معنی میشود .در تجلیات پویای زندگی انسان طرح

گلیم ،سفال ،یا دستسازهای دیگر نمایشدهندهی نگرش و
قابل مطالعه وتعمق است (شاکریراد.)1384،116،

خانهدار بودند .از نظر تنوع فرم ،نقش و رنگ ،گسترهی وسیعی
نوع نخهای پشمی فرش) و رنگ نشده بافته میشدند .در نوع

تقسیمبندی نقوش گیاهی در جورابهای گیالن از دیگر

گ نشده ،تنوع رنگ تابع رنگها و تیره و
بافته شده با پشم رن 

و بهرهمندی از نقوش گیاهان در ارائه هرچه بهتر شدن

میگرفتند (احمدی ملکی.)205 :1388 ،

موارد قابل بررسی است .سازگاری هنرمند با محیط اطراف

زیباییهای دستبافتهها از دیگر ویژگیهای برجسته در این

روشن ،شیری ،سفید ،خاکستری تیره و روشن و سیاه را در بر

بافتهی بومی سنتی است .خوشهی درخت انگور ،کاج ،سیب،
برگ درختچه سرخس تنها نمونههایی از اجرای انتزاعی در
نقوش گیاهی جورابها میباشند .روی جوراب که از زاویه

باال بهترین دید را دارد بیشترین قسمت تولید نقشمایههای

گیاهی را دارد (جدول .)3

جایگاه رنگ و نقش در بافت جورابهای تالش:

جورابهای بافته شده با پشمهای رنگ شده ،مجموعهی

به هم تنیدهای از نقوش ریز و متوازن و رنگهای درخشان

14

و گرم بودند .در آنها از روشنترین رنگها از جمله سفید،
شیری و زرد فروزان تا تیرهترین رنگهای پرمایه چون مشکی،
خاکستری ،سورمهای و قهوهای سیر به کار میرفت .استفاده
ازاین رنگها و پوشیدن تنپوشی با این گونه رنگهای تند،

گرچه درسایر پوششها به ویژه برای مسنترها ناخوشایند

و نامتناسب بود ،درمورد جوراب ،موضوع مستثنا بود .حتی
مسنترین یا متشخصترین مردان که در مورد روشن بودن
رنگ لباسشان حساس بودند ،جوراب پایشان دربرگیرندهی

مجموعهای از رنگهای تند و شاد زرد ،نارنجی و قرمز میشد
و این رنگهای چراغانی در میان قهوهایهای مات ،مشکیها

و خاکستریهای دیگر لباسها ،درخشش دوچندانی پیدا

میکردند (احمدی ملکی .)206 :1388 ،درجوراببافی از

همهی رنگهای موجود استفاده میشود ،به ویژه که امروزه
کامواهای موجود در بازار از تنوع رنگ فراوانی برخوردارند و
مورد استفاده هنرمندان بافنده نیز قرار میگیرد (رستمی،

 .)49 :1386برخالف کفشها و دیگر پوششهای مردانه

تصویر -11تنوع رنگی در جورابهای محلی گیالن ،عکس از آرشیو
شخصی (نگارندگان)1398

در تقسیمبندیهای شناسایی از نقوش جورابها یکی دیگر از
مهمترین نقوش شناخته شده ،نقوش حیوانی است که به صورت

تجریدی بر روی جورابهای بافته شده از منطقه غرب گیالن (به

ویژه تالش) برمیخوریم .هنرمند در اجرای این نقشها بصورت
کام ً
ال تجریدی از جمله حیواناتی چون بز ،خروس ،پروانه ،مرغ،
گاو و حتی پلنگ نیز استفاده نموده است .نکته قابل توجه در این

نقشمایههای انتزاعی اشارهی جزئی به شاخ بز ،بالهای پروانه،
دم پلنگ و چشمان گاو میباشد .اجرای تمام این الگوهای

هندسی از حیوانات بیشتر بر روی پنجهی پا که بیشترین محل
برای نقش اندازی است صورت پذیرفته است (جدول .)4

دریافت ،اندیشه هنرمند را شکل میبخشد .پندارها و آرمان
ذهنی او را پی میریزد و نیروی تخیل و تصویری را بارور
میسازد .هنرمنـد از طـریق دیدن ،مشـاهده کردن ،شنیـدن،

لمس کردن و سایر حواس ،با جهان پیرامون خویش در پیوندی

ناگسستنی قرار میگیرد و از این رهگذر دریافتهای حسی

بیشماری بدست میآید (مورن .)1374 ،36 ،یک هنرمند

صنایعدستی با مشاهدهی دقیق دنیای پیرامون خود ،میبایست

ذهنیت خود را دو گونه بپروراند -1 :امکانات سرشار ذهنی را از

درون ،ریتم ،شکل و رنگ ،به بیان شکلی (بصری) برساند -2 .با

مشاهدهی دقیق دنیای پیرامون خود عملکرد درست اشیاء را تا
سرحد آرمانی برساند (شاکریراد.)1384،147 ،

جدول  -4محل قرارگیری نقوش جانوری در جورابهای تالش (آرشیو شخصی نگارندگان)1396،
ردیف

نام نقش (نقوش حیوانی)

محل قرارگیری در جوراب

1

با َزه سینه

روی پنجه

2

پَپو

روی پنجه

3

مرغ

ساق جوراب

4

تاج خروس

حاشیه،کف پا

5

بال به گردن

روی پنجه

6

چهاربال

کف جوراب

7

بزپاچه
َ

روی جوراب

8

شاخ بز

روی جوراب

9

ُ
سکله چشم

روی جوراب

10

گاچم
ِ

روی جوراب

11

پشو

روی جوراب

12

پشوچنگ
ِ

روی جوراب

13

پلنگی دم

حاشیه و ساق جوراب

14

َکرچنگ

روی جوراب

15

بمبزی شاخ

روی جوراب

16

ِچنگِر

روی جوراب

تصویر نقش

15

هنرمند با توجه به اشیاء و ابزار کار تولید جوراب خود به

نقش قالیچه ،دستگاه نخریسی و نمونههایی از این دست است

بسیاری از هنرهای بومی مشهود است و نشانگر انتخاب آگاهانهی

هنری توسط بافنده یاد میکند (جدول شماره .)5

نقشپردازیبر روی هنردستی خود نموده است .این ابتکار در
استفاده از اشیاء کاربردی محل زندگی خود هنرمند میباشد.

که از اهمیت به کارکرد زیباییشناسی در ایجاد نقشآفرینی اثر

جدول  -5محل قرارگیری نقوش پدیدههای پیرامون طبیعت در جورابهای تالش (آرشیو شخص نگارندگان)1396،
ردیف

نام نقش (نقوش پدیدههای پیرامونی)

محل قرارگیری در جوراب

1

شرط خاش

روی پنجه

2

حلوا خاج

روی پنجه

3

کِت

حاشیه جوراب

4

مرء مرء

حاشیه

5

َم َرک

روی پنجه

6

َه َره

کف جوراب ،روی جوراب

7

مبارک باد

حاشیه

8

آویینه پِشت

روی جوراب

9

گلیم

حاشیه

10

قلجونه

روی جوراب

11

قالیچه

روی جوراب

12

َچ َره دسته

حاشیه
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تصویر نقش

13

چادرعشایر

روی جوراب

14

خورشید

روی جوراب

15

فاطمه پینجه

روی جوراب

نقوش و طراحیهای کف پا عمدتاً خطوط متوالی هستند که

آگاهانه بیشترین تنوع نقوش را به کار برده است.

محدود به صورت تک رنگ بافته میشود و یا تصویر خطی

سینه یا سطح برجستهی روی پا ،از منظر زیبایی شناسانه

از نوک پنجهی پا تا انتهای پاشنه محدود میشود و در مواردی
از نقش روی پا در کف پا تکرار میگردد و چون در کف پا
قرار گرفته است و به نمایش در نمیآید تک رنگ و خطی

بافته میشود .طرحهای کناره پا نیز که در (تصویر  )10در
دیاگرام جوراببافی محدودهای برای آن تعریف نگردیده است

با توجه به (تصویر )12طراحی خطی اصلیترین نقوش روی
آناتومی پا در محل مسطـح و محـدب پنجـه پا که به صورت

برجسته میباشد نقش را به زیبایی هرچه تمامتر نمایان
میسازد و باعث میگردد این نقوش در بهترین حالت ممکن

از این جهت میباشد که به صورت حاشیهای و خطی صرفاً

در معرض دید باشند.
بنابر نمودار  1تقریباً نیمی ( 52درصد) از نقوش بر روی پا،

توجهای در این محدوده وجود ندارد.

به خود اختصاص داده است.

محدودهی پا را مشخص مینماید و درحقیقت نقوش قابل

تحلیل ساختاری جانمایی نقوش بر سطح جورابهای

بافتنی براساس کاربرد:

هنرمند جورابباف بنا به پهنای روی پنجه پا به صورت کام ً
ال

باالترین میزان استفاده از نقشمایههای برگرفته از طبیعت را

سطح زیرین جوراب که به عبارتی کف پا را در بر میگیرد به
علت قرار گیری بر روی زمین و دیده نشدن کمترین درصد

( 24درصد) استفاده از نقوش را دارد.

تصویر -12طراحی خطی از اصلی ترین نقوش بر روی سینه پا در جوراب بافی تالش (آرشیو شخصی نگارندگان)1398،

17

جدول-6جانمایی انواع نقوش بافتنی در جورابهای پشمی و ابریشمی تالش (آرشیو شخصی نگارندگان)1396 ،
جایگاه نقوش در بخش پا

تحلیل بصری نقوش

نقوش دستبافته جوراب و دیاگرام پا

متمرکزبه اندازه روی پا
پیچیدهترین و متمرکز ترین
نقوش از بخش پنجه تا روی
سینه یا سطح برجسته پا

طرحهای روی پا

نقوش با هماهنگی
ساق استوانهای پا وریتمیک

دور ساق پا

طرحهای درجریان و متحرک و
تک رنگ

کف پا

18
نقوش هماهنگ با فرم پاشنه

پاشنهی پا

جدول  -7جانمایی انواع نقوش بافتنی در جورابهای پشمی و ابریشمی تالش (آرشیو شخصی نگارندگان)1396،
ردیف

نام نقش

کف پای (الف)

مچ و ساق پا (ب)

روی پا (ج)

1

شرط خاش

-

-

*

2

حلوا خاج

-

-

*

3

ِچنگِر

-

-

*

4

بمبزی شاخ

-

-

*

5

َم َرک

-

-

*

6

َه َره

-

-

*

7

َکرچنگ

-

*

-

8

آویینه پِشت

-

-

*

9

پشوچنگ
ِ

-

-

*

10

قلجونه

-

-

*

11

قالیچه

*

-

*

12

پشو

*

-

*

13

چادرعشایر

-

-

*

14

خورشید

*

-

*

15

فاطمه پینجه

-

-

*

16

ُ
سکله چشم

-

-

*

17

شاخ بز

-

*

*

18

بال به گردن

-

-

*

19

پَپو

-

-

*

20

با َزه سینه

*

-

*

21

کیمیا گل

-

-

*

22

یک خال مشبخ

-

-

*

23

گندمی

*

*

*

24

َک َجه بوته

*

-

*

25

دار َگلَه

*

-

*

26

سیفه پهله

*

*

*

27

سرو(کاج)

-

-

*

28

انگوره َوشَ ه

*

*

*

29

لی و چیچک

-

-

*

30

قلب

-

*

*

31

شطرنجی

*

*

*

32

ُکردنومه

*

-

*

33

هشت پر

*

*

*

34

راه راه

-

*

*

35

تاج خروس

-

*

-
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36

چهاربال

*

-

-

37

پلنگی دم

-

*

-

38

کت

-

*

-

39

اشکمئه روئه

*

-

*

40

خالی پَرگ

*

*

-

41

مرء مرء

-

*

*

42

َچ َره دسته

-

*

-

43

مرغ

-

*

-

44

ریشه درخت

*

-

-

45

مبارک باد

-

*

-

46

گلیم

*

-

*

طبق (جدول شماره  )7با مقایسهی نقوش و جایگاه آنها تراکم نتیجهگیری:
نقوش و تنوع رنگ بیشتر در محدودهی فضایی دیاگرام جوراب صنعت جوراببافی از ارزندهترین هنرهای بومی سرزمین ایران

ت گرا دارند ،رنگبندی و
 B-C-Eدر (تصویر )10میباشد .با مقایسه صوری از جدول  6است ،بافتهها ضمن اینکه ظاهری طبیع 
به راحتی میتوان فراوانی و تنوع نقوش را در روی جوراب در تجرید نقوش از ذهن بافندهای الهام میگیرند .نقوش جورابهاي
20

محدوده  Bاز تصویر  10مشاهده نمود .با توجه به آن که طبق بافته شده در چهار طبقه از نقوش هندسی گیاهی ،جانوری و
تصویر هفت (ب) جورابهای ساقدار در سایزهای بزرگ متعلق اشیاء پیرامون قرار میگیرد که در جدولهای یک تا پنج به

به مردان است ،بیشترین نقش و رنگ را جورابهای مردان دارا تفسیر نوع نقش و جایگاه آن در دیاگرام جوراب تقسیم شده
است .بررسی این چهار دسته نقوش مطرح شده نشان میدهد
هستند.
که فرم و محتوای آنها با توجه به جانمایی و نحوه قرارگیری
نقوش ارتباط مؤثری با آناتومی پا درجوراب دارد به عنوان نمونه

در مورد نقش راه راه یا هفت به علت سادگی نقش یا جوراب

بافته شده ،رنگ به عنوان تک نقش بافته میشود و چون در

سادهترین طراحی خطی است کمترین رنگ و بافت در جوراب
را دارد .در این نوع از جورابهای بافته شده بیشتر رنگ جوراب

بیان بصری وحرکت نقش مورد نظر است.

 64گونه جورابهای بافته شده از ابریشم و پشم که نقوش فراوان

نمادینی از عناصر گیاهی و حیوانی و طبیعت که هنرمند آگاهانه

تصویر-13میزان پراکندگی نقوش بر اساس ،محل قرارگیری در جوراب
(نگارندگان)1398 ،

در فضای محدود به جوراب ،بافته است پی میبریم .نقوشی که

در روی پا در بخش  E , Bهستند بیشتر از جنبهی بصری دارای

نقطه تمرکز مرکزی میباشند و در بینابین دو قسمت میانی

جوراب میباشند .فرمهایی نقوش در پاشنهی پا بیشتر در ادامه پینوشت
نقوش کف پا بوده (نمودار  )1و یا عمدتاً بافتهای تک رنگ
دارند و به ندرت میتوان در آن نقش مستقلی را یافت .بیشتر
فرم بصری متحرک و در جریان را تداعی میکند.

شیوههای طراحی نقوش هدفمند و انتزاعی با کاربری جوراب مطابقت
مستقیم با آناتومی پای انسان دارد .این امر میتواند راهنمای مناسبی

1- girth Ball
2- grith Waist
3- girth Instep
4- girth heel Long
5- girth heel Short
6- length Last

در زمینهی پژوهشی متخصصان طراحی پایپوش باشد.
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